
 

KEY INFORMATION 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕ ΙΣ  

Γ ια  καλύτερα  αποτελέσματα,  συγκρ ίνετ ε  με  το  χρωματ ικό  

γράφημα  ( te s t  k i t )  που  παρέχετα ι  με  τ ι ς  τα ι ν ί ε ς  μέτρησης .  

 

 

 

 

 



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ 

 

Όταν το φίλτρο σας φτάσει στο τέλος της ζωής του, θα πρέπει να το αφαιρέσετε 

και να το αντικαταστήσετε με ένα νέο. Αυτό είναι εύκολο να γίνει. 

Απλώς κρατήστε τον επιλογέα στη θέση RELEASE, αφαιρέστε το καπάκι και 

χρησιμοποιήστε το δακτύλιο για να σηκώσετε το φίλτρο πάνω και έξω από το Liner. 

Θυμηθείτε να τοποθετήσετε κάθε νέο φίλτρο Peak Water, όπως περιγράφεται στη 

σελίδα Ρύθμιση. 

 

 

 

 



ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΟΥ; 

 

Η διάρκεια ζωής ενός φίλτρου σχετίζεται άμεσα με τον όγκο και τη σκληρότητα του 

νερού που φιλτράρει. Το σκληρότερο νερό σημαίνει περισσότερη εργασία για το 

φίλτρο και συνεπώς μειωμένη διάρκεια ζωής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αποτελέσματα του γραφήματος υποθέτουν ότι έχετε χρησιμοποιήσει 

τις προτεινόμενες ρυθμίσεις μας. 

Σας συνιστούμε να αλλάζετε το φίλτρο τουλάχιστον κάθε 2 μήνες για να διατηρείτε 

ένα υγιεινό και σωστό φιλτράρισμα, ανεξάρτητα από τα επίπεδα σκληρότητας ή την 

ποσότητα που φιλτράρεται. 

 

 



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

• Το Peak Water μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με ασφαλές πόσιμο νερό. Το Peak 

Water δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία μολυσμένου νερού. 

• Το Peak Water ΔΕΝ είναι βραστήρας. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε πηγή 

θερμότητας και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με κρύο νερό ή σε θερμοκρασία 

δωματίου (περιβάλλοντος). 

• Οι χρόνοι φιλτραρίσματος θα διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση και μπορεί να 

κυμαίνονται από 2,5 έως 5 λεπτά. 

• Μια ρύθμιση σκληρού νερού θα έχει βραδύτερο ρυθμό ροής σε σύγκριση με τη 

ρύθμιση ενός μαλακού νερού. 

• Για βέλτιστα αποτελέσματα, βεβαιωθείτε ότι όλο το νερό έχει περάσει από το 

φίλτρο πριν από την έκχυση. Η χρήση μέχρι τη μέση της διαδικασίας 

φιλτραρίσματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το μη φιλτραρισμένο νερό να βγει 

από την κανάτα και να αναμιχθεί με το φιλτραρισμένο νερό. 

• Το Peak Water μπορεί να αποθηκευτεί εντός ή εκτός ψυγείου και ταιριάζει στις 

περισσότερες διαθέσιμες στο εμπόριο πόρτες ψυγείου. 

• Το Peak Water δεν είναι ασφαλές στο πλυντήριο πιάτων και πρέπει να πλένεται 

μόνο στο χέρι. 

 

 


